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Voorzitter NPRD reikt 'Met recht discriminatie bestrijden' uit aan sleutelpersonen

Op maandag 22 maart jl. werd op het Ministerie van Binnenlandse Zaken het
boek 'Met recht discriminatie bestrijden' van het Landelijk Bureau ter bestrijding
van Rassendiscriminatie gepresenteerd.

Na de uitreiking van het boek aan
minister Donner overhandigde oud-
minister Els Borst Borst, als voorzitter
van het Nationaal Platform voor overleg
en samenwerking tegen Racisme en
Discriminatie, exemplaren van het
boek aan diverse maatschappelijke
sleutelfiguren. Onder hen de voorzitter
van de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten en burgemeester van Den
Haag W.J. Deetman, de vice-voorzitter
van de FNV C.E. Roozemond, de directeur Sociale Zaken van het VNO-NCW J.W.
van den Braak, de Landelijk Deken van de Nederlandse Orde van Advocaten J.H.
Brouwer, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak W.
Tonkens-Gerkema, hoofdofficier van justitie van Amsterdam L.A.J.M. de Wit, G.J.
Ankon� van de Landelijke Vereniging van ADB's en Meldpunten en Ed. van
Thijn namens de Raad voor de Journalistiek. 

De uitreiking van Met recht discriminatie bestrijden, op 22 maart bij het
ministerie van Binnenlandse Zaken, vond plaats in de week van 21 maart, de
internationale dag tegen racisme. 
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De speech van oud-minister Ernst Hirsch Ballin is geplaatst op de website van
het Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie (LBR) www.lbr.nl.

Met recht discriminatie bestrijden wordt uitgegeven door Boom Juridische
uitgevers / LBR (zie ook hier). Voor bestellingen kunt u bellen naar Boom
Distributiecentrum, 0522-237555 of surf naar www.bju.nl.

Met recht discriminatie bestrijden, Boom Juridische praktijkboeken, Den Haag:
Boom Juridische uitgevers 2004, ISBN 90-5454-427-9, 292 pag., prijs � 29,-.

Voor meer informatie over de inhoud van het boek kunt u contact opnemen met
het LBR, mr. C.C. de Fey en mr. A. Kellermann, (t) 010-2010201, (e) info@lbr.nl
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